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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kehadiran sistem informasi dirasakan sangat penting oleh kalangan bisnis. 

Kehadiran sistem informasi dapat berfungsi sebagai media untuk membantu proses 

bisnis yang dapat menghasilkan laporan sehingga mempermudah dalam proses 

bisnis yang ada. Salah satu bisnis yang saat ini mulai berkembang yaitu PT. Fortuna 

Badja Inti merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia fire & safety 

dan penyedia baja.  

Proses bisnis yang ada dalam PT. Fortuna Badja Inti adalah pencatatan 

permintaan dari customer, permintaan ke pabrik dan pencatatan penawaran kepada 

pihak customer. Dalam pencatatan permintaan dan penawaran tersebut pihak PT. 

Fortuna Badja Inti mencatat permintaan barang apa saja dan sejumlah berapa yang 

dibutuhkan oleh customer dan melakukan penawaran barang dan harga kepada 

pihak customer. Dalam proses pencatatan permintaan dan penawaran yang masih 

dilakukan dengan menggunakan file microsoft excel dan microsoft word yang akan 

menimbulkan berbagai macam masalah, diantaranya kesalahan saat pecatatan 

permintaan ataupun penawaran, jumlah penawaran apakah sudah sesuai dengan 

jumlah permintaan dari customer, banyaknya file microsoft excel dan microsoft 

word yang memakan banyak folder sehingga untuk mencari file atau dokumen yang 

diinginkan oleh direktur membutuhkan waktu yang kurang efisien.  

Berdasarkan permasalahan diatas, PT. Fortuna Badja Inti membutuhkan 

sebuah sistem informasi permintaan dan penawaran barang yang dilengkapi dengan 



fitur input data permintaan dari customer sampai penawaran ke customer dan fitur 

pencarian data permintaan maupun data penawaran. Pada sistem informasi 

permintaan dan penawaran barang dapat membantu direktur maupun pegawai PT. 

Fortuna Badja Inti untuk mencari data permintaan maupun mencari data penawaran 

dengan waktu yang efektif dan meminimalisir masalah pencatatan pada PT. Fortuna 

Badja Inti.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalahnya, adalah 

bagaimana merancang dan membangun sistem informasi permintaan dan 

penawaran barang pada PT. Fortuna Badja Inti ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam Sistem ini agar tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai 

maka pembahasan masalah dibatasi  dengan hal – hal sebagai berikut : 

1. Sistem Informasi yang dibuat menangani proses transaksi permintaan dan 

penawaran barang pada PT. Fortuna Badja Inti. 

2. Laporan yang dihasilkan berupa laporan permintaan dan laporan penawaran ke 

customer. 

3. Sistem Informasi yang dibuat tidak melibatkan kegiatan transaksi keuangan. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang diharapkan untuk  PT. Fortuna Badja Inti adalah terbentuknya 

sistem informasi permintaan dan penawaran barang untuk menyediakan informasi 



yang diperlukan oleh perusahaan yang dapat menangani data dengan volume tinggi 

dan menghindari kesalahan operasi sistem. 

 

1.5 Manfaat 

Diharapkan hasil dari sistem informasi permintaan dan penawaran barang 

pada PT. Fortuna Badja Inti ini akan memberikan maafaat sebagai berikut : 

1. Dapat membantu perusahaan dalam memproses transaksi permintaan barang dan 

penawaran barang ke customer. 

2. Dapat membantu pengarsipan dokumen secara akurasi dan keamanan data yang 

dibutuhkan pada permintaan dan penawaran barang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap masalah yang sedang 

dibahas, maka sistematika penulisan laporan kerja praktek dapat dibagi dalam 

beberapa bab, sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas tentang latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah serta batasan masalah yang akan dibahas 

sehingga sistem yang dibuat tidak keluar dari ketentuan yang telah 

ditetapkan, tujuan dari pembahasan masalah, manfaat bagi PT. 

Fortuna Badja Inti dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum PT. Fortuna 

Badja Inti, sejarah berdirinya, visi, misi, hingga struktur organisasi 

yang terdapat pada PT. Fortuna Badja Inti. 



BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang teori - teori yang berkaitan dengan 

rancang bangun sistem informasi permintaan dan penawaran barang, 

PHP, dan MySQL. 

BAB IV DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

Pada bab ini menguraikan prosedur dan langkah-langkah sistematis 

dalam bentuk system flow, data flow diagram (DFD), conceptual 

data model (CDM), dan physical data model (PDM). 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari laporan kerja praktek yang 

telah dilakukan dengan tujuan dan permasalahan yang ada serta 

saran untuk pengembangnya. 


